
Zápisnica 
 
 

zo zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa 11. apríla 2011 o 15,00 hod. na Trhovej ulici č. 3, 

v zasadačke prednostky mesta Trnavy, v miestnosti č. 142 
 
 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
Ospravedlnená: Ing. Eva Zatková 
 
 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Stacionár NÁŠ DOM – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu mesta na rok 2011 
3. Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010 
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Trnava za rok 2010 
5. Kontrola uznesení 
6. Odpustenie pohľadávky JAMPEX – Priemyselná ulica v Trnave 
7. Žiadosti o úľavy 
8. Rôzne 
 
 
 
k bodu 1. 
Zasadnutie FK MZ otvoril predseda Ing. Bošnák a privítal členov Finančnej komisie MZ, prítomných 
hostí a oboznámil prítomných na zasadnutí o ospravedlnení neprítomných. Členovia komisie schválili 
navrhnutý program rokovania. 
 
 
k bodu 2. 
Stacionár NÁŠ DOM – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu mesta na rok 2011 
Mgr. Klenovský oboznámil prítomných s predloženým materiálom. Členovia FK MZ, vzhľadom na 
závažnosť finančnej situácie v Stacionári NÁŠ DOM n.o., po diskusii prijali nasledovné uznesenie 
a úlohy: 
 
Uznesenie FK MZ č. 7 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča poskytnúť finančný príspevok zariadeniu 
Stacionár NÁŠ DOM n.o.. Vzhľadom k tomu, že finančné prostriedky nie sú zahrnuté v rozpočte na 
rok 2011 navrhuje na dobu určitú do 30.6.2011 poskytnúť finančný príspevok vo výške 5 000 eur 
a definitívne vyriešiť financovanie v aktualizácii rozpočtu na júnovom MZ. 
Do programu 8 Sociálna starostlivosť navrhuje finančné prostriedky vo výške 5 000 eur presunúť 
rozpočtovým opatrením z programu 18 Mestský grantový program. Finančný príspevok na prevádzku 
Stacionára NAŠ DOM n.o. bude poskytnutý v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách na základe zmluvy uzatvorenej na dobu určitú do 30.6.2011. Po schválení aktualizácie 
rozpočtu na júnovom mestskom zastupiteľstve bude zmluva dodatkovaná o sumu schválenú 
v aktualizácii rozpočtu na tento účel pre rok 2011 pri zohľadnení už poskytnutého finančného 
príspevku 5 000 eur. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Úloha č. 2 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada OPaM posúdiť po právnej stránke nárokovateľnosť 
žiadosti Stacionáru NÁŠ DOM n.o.. Zároveň FK MZ žiada navrhnúť zmluvu tak, že v prípade 
schválenia finančného príspevku mestským zastupiteľstvom bude poskytnutý finančný príspevok vo 
výške 5 000 eur odpočítaný z celkového nároku. 
 
Úloha č. 3 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada OS o vypracovanie podrobnej analýzy v akej výške 
by mal byť poskytnutý finančný príspevok pre Stacionár NÁŠ DOM n.o.. Zároveň spracovať analýzu 
výšky úhrady klienta podľa stupňa odkázanosti a podľa hodín strávených v stacionári. Preveriť všetky 
dostupné možnosti spätnej kontroly pri vyúčtovaní poskytnutého finančného príspevku na základe 
zmluvy. Spracované analýzy predložiť na rokovanie FK MZ, ktoré sa bude konať 16.5.2011. 



 
k bodu 3. 
Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010 
Ing. Burzová oboznámila prítomných s obsahom navrhovaného Záverečného účtu mesta Trnavy za 
rok 2010 a hodnotiacej správy za rok 2010. V rámci diskusie Ing. Tibenská predniesla námietku 
k poskytovaniu dotácií fyzickým osobám – nepodnikateľom. Členovia finančnej komisie mestského 
zastupiteľstva sa po diskusii dohodli na nasledovnej úlohe: 
 
Úloha č. 4 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada MsÚ (OVŠaK), aby pripravil na zasadnutie 
mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 28.6.2011, novelizáciu VZN č. 350, ktorým sa určuje 
metodika poskytovania darov a dotácií z rozpočtu mesta Trnava v platnom znení. 
 
 
k bodu 4. 
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Trnava za rok 2010 
Ing. Rudolf Holkovič informoval prítomných o vypracovanom Stanovisku hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu mesta Trnava za rok 2010: 

 o správe o vykonaných kontrolách, 

 o inventarizácii majetku mesta a o pohľadávkach, 

 o finančnom hospodárení mesta, 

 o stave a vývoji dlhu, 

 o úverovej zaťaženosti mesta, 

 o rozpočtových opatreniach 

 o audite. 
Ing. Holkovič odporúča schváliť Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2010 a hodnotiacu správu za rok 
2010 bez výhrad. 
 
Členovia finančnej komisie mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálov: 

 Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010, 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Trnava za rok 2010 
Prijali nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie FK MZ č. 8 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní súhlasí s predloženým materiálom 
Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010 a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2010 a hodnotiacu správu za rok 2010 schváliť 
bez výhrad v predloženom znení. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
k bodu 5. 
Kontrola uznesení 
Úlohy boli splnené. Kontrola úloh bez pripomienok členov komisie. 
 
 
k bodu 6. 
Odpustenie pohľadávky JAMPEX – Priemyselná ulica v Trnave 
Členovia komisie prerokovali predložený materiál a prijali nasledovné uznesenie:  
 
Uznesenie FK MZ č. 9 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu odporúča odpustiť úroky 
z omeškania Ing. Viliamovi Jamrichovi – JAMPEX, Priemyselná ulica 5, Trnava s podmienkou plnenia 
zmluvných povinností. V prípade porušenia zmluvných povinností a opätovnej žiadosti o odpustenie 
dlhu sa vzniknutý dlh nebude odpúšťať. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
k bodu 7. 
Žiadosť o úľavy 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálov zaujala stanovisko ku každej 
žiadosti jednotlivo. Úlohy, uznesenia a hlasovanie členov FK MZ sú uvedené v Prílohe č. 1.  
 
 
 
 
 



 
k bodu 8. 
Rôzne 
Členovia FK MZ si potvrdili nasledovný termín zasadnutia FK MZ 16.5.2011 (pondelok) o 15,00 h. 
Na záver zasadnutia predseda Ing. Bošnák poďakoval všetkým členom finančnej komisie za účasť na 
zasadnutí finančnej komisie. 
 
 
 
 
       Ing. Štefan Bošnák v.r. 
           predseda FK MZ 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Bianka Čigášová 
         sekretár FK MZ 
V Trnave, dňa 12.4.2011 


